
De 10 a 16 de julho, em Campinas (SP), a 

Área de Vida Consagrada e Laicato da 

UMBRASIL e o Grupo de Trabalho Jovens 

Irmãos realizam o Encontro Nacional de 

Jovens Irmãos (ENJI), com o tema 

“Identidade e missão do Jovem Irmão 

marista: cenários e perspectivas.”. 

O objetivo do ENJI é proporcionar espa-

ços de reflexão acerca da identidade e 

missão do religioso Irmão, por meio de formação, partilha de vida e 

sonhos, experiência intercultural de missão, contribuindo para a 

unidade do Brasil Marista. 

O Encontro constitui-se como ocasião favorável para sonhar juntos, 

formar e codividir experiências que marcam a caminhada de cada 

participante, criar e fortalecer vínculos, tendo como horizonte a 

revitalização dos propósitos comuns de seguir Jesus Cristo na Vida 

Consagrada Marista.  

A UMBRASIL, desde sua fundação, por meio da Área de Vida Consa-

grada e Laicato, validando experiências precedentes de encontro e 

formação conjunta de Jovens Irmãos, tem dado especial atenção 

para que esses encontros continuem acontecendo. 

Participam do Encontro, que reúne 60 participantes, os Jovens Ir-

mãos com até dois anos de profissão perpétua.  Entre os convida-

dos estão os Provinciais, os Coordenadores da Vida Consagrada e 

Laicato de cada Província e o Conselheiro Provincial de referência. 

“E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou?” (Mt 16,15)  
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Leia abaixo o discurso proferido pelo Ir. Wellington 
Mousinho de Medeiros, Provincial  e presidente do Con-
selho Superior da UMBRASIL, na abertura da reunião 
extraordinária do Conselho Superior, em 6 de julho, na 
sede da UMBRASIL. 

  
 

Histórico do Interprovincialismo no Brasil 

A história do Interprovincialismo no Brasil não 

se iniciou com a UMBRASIL. Foram décadas de 

trabalho, diálogos e sonhos partilhados por Ir-

mãos, Leigas e Leigos do Brasil Marista, traduzi-

das nas dinâmicas do SIMAR, CIMI e outros or-

ganismos interprovinciais. O fundamento dessa 

história não está em nós que aqui estamos, mas 

na própria origem e trajetória do Instituto. 

Champagnat reunia os Irmãos Maristas para 

tempos de formação, partilha, orientação e or-

ganização dos projetos e processos do Instituto.  

 

Razões da fundação da UMBRASIL 

A UMBRASIL foi fundada após um longo período 

de discernimento. Neste tempo em que vive-

mos, o discernimento culminou com a trajetória 

do interprovincialismo no Brasil, a partir dos ce-

nários da sociedade atual onde parcerias, redes, 

articulação intra e interinstitucional são caracte-

rísticas próprias deste tempo histórico. Concre-

tiza-se como uma instância criada e dinamizada 

colegiadamente. A UMBRASIL foi fundada para 

que, como família marista no Brasil, possamos: 

articular, potencializar e representar a nossa 
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missão de evangelizar, pela educação, crianças e 

jovens do Brasil; criar redes de cooperação en-

tre instituições coirmãs, que possuem os mes-

mos valores, os mesmos fundamentos, a mesma 

missão, o mesmo Pai Fundador. 

 

Finalidades da UMBRASIL 

O Estatuto fundacional da UMBRASIL reza que, 

dentre os seus fins e objetivos institucionais, 

constam: a promoção de “ações no âmbito da 

assistência social, da educação, do ensino, da 

pesquisa, da cultura, da comunicação, do meio 

ambiente (...) da promoção humana e da prote-

ção à infância, à juventude, ao idoso”; o fomen-

to à “união e articulação de suas Associadas”; 

“representar legal e oficialmente suas Associa-

das; “organizar programas de formação”. No 

entanto, para além das finalidades institucio-

nais, o que inspira a UMBRASIL é o sentido de 

pertença a uma mesma família em prol de uma 

causa única: somos maristas de Champagnat e 

compartilhamos uma mesma missão institucio-

nal e uma mesma herança espiritual. E isso ali-

menta o nosso desejo e necessidade de união. 

De união dos maristas do Brasil. 

 

Importância da UMBRASIL para o Brasil Marista 

Em seus 7 anos de história, a UMBRASIL contribuiu de 

forma significativa para a missão do Instituto no Brasil, a 

partir da articulação interprovincial.  



Notícias da União Marista do Brasil — Boletim 5/2012 Página 3 

São inúmeras as iniciativas que potencializam a 

nossa presença no Brasil. Dentre elas, podemos 

citar: os ganhos tangíveis, como negociação em 

larga escala, gerando benefícios financeiros para 

as Associadas; as conquistas fundamentais para a 

nossa missão institucional, tais como: partilha de 

boas práticas nos diversos âmbitos; formação 

conjunta; unidade do serviço educativo-

evangelizador das escolas maristas. Essas iniciati-

vas estão materializadas no Projeto Educativo, 

indicado por especialista de renome como refe-

rência não apenas para o Brasil mas para a Amé-

rica Latina. No Projeto Educativo estão assinala-

dos: o desenvolvimento das matrizes curricula-

res; a unificação e o fortalecimento da Marca 

Marista; a construção de diretrizes nacionais de 

evangelização avaliadas como de referência para 

a Igreja do Brasil; a consolidação da Pastoral Ju-

venil Marista como modelo de pastoral para a 

CNBB; a incidência política no processo regulató-

rio da Assistência Social/Filantropia. Ressaltam-

se ainda os ganhos relativos à vocação e à forma-

ção dos Irmãos, entre eles, a iniciativa do novicia-

do comum. Por tudo isso, continuamos a acredi-

tar na UMBRASIL e na sua missão. 

    

Ecos do Instituto em relação à UMBRASIL 

O Instituto tem olhado para a UMBRASIL 

como um caso de sucesso, por conseguir 

reunir pessoas, corações, inteligências e 

propor estratégias comuns a partir da 

diversidade de culturas próprias do País e 

das culturas organizacionais das Províncias.  

Muitas Províncias do mundo marista, bem 

como os Superiores Gerais Ir. Sammon e Ir. 

Emili e alguns Conselheiros Gerais visitaram 

a UMBRASIL, para conhecer e apoiar a sua 

dinâmica e desenvolvimento. Nas agendas e 

comissões internacionais, Irmãos e Leigos 

maristas têm se interessado em conhecer a 

UMBRASIL, de modo a iluminar reflexões de 

outras regiões maristas na caminhada inter-

provincial. Sabemos que temos muito a ca-

minhar na construção da unidade e não na 

padronização da nossa presença em terras 

brasileiras. No entanto, temos a convicção 

de que estamos no caminho certo e de que, 

com boa vontade, espírito de família e aber-

tura para os desafios de uma Nova Terra, 

consolidaremos a UMBRASIL, com todos os 

seus integrantes oriundos do Brasil Marista, 

como organismo que articula e potencializa 

a nossa presença e ação. 

Conselho Superior 



A União Marista do Brasil (UMBRASIL) realiza 

evento voltado a educadores, gestores de educa-

ção, estudantes universitários, entidades repre-

sentativas e parceiros de outros sistemas e redes 

de ensino públicas e particulares. O objetivo é 

discutir a educação na contemporaneidade.  

 

Com o tema “ESPAÇOTEMPOS E HORIZONTES NA 

EDUCAÇÃO DE INFÂNCIAS E JUVENTUDES”, o 4º 

Congresso Marista de Educação – Edição Interna-

cional tem como principal objetivo possibilitar 

aos educadores e gestores educacionais o diálo-

go, bem como a apropriação de conceitos sobre 

a educação das infâncias e das juventudes na 

contemporaneidade, a fim de propor políticas e 

práticas que promovam o direito à educação de 

qualidade. 

  

O Congresso, que acontece de 17 a 20 de julho, 

no Anhembi Parque, em São Paulo, conta com a 

presença de mais de 50 renomados palestrantes 

nacionais e internacionais, que se apresentarão 

durante a programação científica, que inclui cin-

co grandes conferências, oito seminários e qua-

tro fóruns temáticos de discussão e experiências, 

bem como momentos de espiritualidade e ampla 

programação cultural e artística. 

 

Dentre os principais nomes que participam do 

congresso, estão, do Brasil, Ana Maria Machado, 

Ariano Suassuna, Cipriano Luckesi, Elizabeth Ser-

ra, Elvira Lima, Francisca Pini, Fernando Haddad, 

Frei Betto, Ir. Afonso Tadeu Murad, Ivan Izquier-

do, Jose Manuel Moran, Julio Groppa Aquino, 

Lama Padma Samten, Leila Aparecida Viola Mal-

lio, Leonardo Boff, Luiz Carlos de Menezes, Maria 

4º Congresso Marista de Educação reúne cerca de 2.600 

pessoas em edição internacional  
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Elisa Pena Firme Pedrosa, Marina Silva, Marisa 

Lajolo, Marlucy Alves, Miguel Arroyo, Miguel Ni-

colelis, Patrícia Quaresma, Paulo Emílio Lima Car-

reiro, Pe.Vilson Groh, Renato Júdice, Sandra Regi-

na Garcia, Silvio Meira, Tião Rocha, Vera Melis e 

Vitória Lima; além das presenças internacionais 

de Jacqueline Gysling, do Chile; José Carlos Mor-

gado, de Portugal; Marcelo Gleiser, dos Estados 

Unidos; Maria Figueiredo-Cowen, da Inglaterra; 

Norberto Liwski, da Argentina e Rafael Yus, da Es-

panha.  

 

Com patrocínio da Editora FTD, International Pa-

per, Santander e Âncora Brasil Insurance, e, ain-

da, Amil, Editora Segmento e Engenharia Aguiar, e 

apoio da CNBB, ANEC, CRB Nacional, Governo do 

Estado de São Paulo, SEMESP, Anhembi Parque, 

Consed e SIEEESP, o evento deve reunir cerca de 

3 mil pessoas em torno do debate sobre a educa-

ção contemporânea.   

 

Mais informações no site: 

www.congressomarista.com.br. O 4º Congresso 

Marista de Educação – Edição Internacional tam-

bém está no facebook (fb.com/congressomarista) 



O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

considerado uma das leis mais avançadas do 

mundo com relação à proteção infanto-juvenil, 

completa, no dia 13 de julho de 2012, 22 anos em 

vigor. 

 

Na busca de reafirmar os direitos humanos de 

crianças e adolescentes no Brasil, o ECA trouxe 

vários desafios para a sociedade brasileira e es-

tes estão muito presentes na missão de uma ins-

tituição como a nossa, com a Missão Marista, 

que exige fidelidade ao sonho de Marcelino e 

forte atenção aos apelos e necessidades das cri-

anças, adolescentes e jovens de hoje. 

 

Há três aspectos, em especial, sobre os quais o 

ECA depositou mudanças profundas no campo 

dos direitos, inclusive no direito à educação. A 

primeira decorre da própria evolução do concei-

to de infância e adolescência, que deixa de ser 

considerada juridicamente na perspectiva da in-

ferioridade e da tutela, passando a condição de 

sujeito de direitos.  

  

Outra mudança se dá no campo do atendimento, 

já que há melhor delimitação de alguns pressu-

postos: crianças e adolescentes ganham o direito 

ao respeito por parte dos gestores e formadores, 

passam a ser sujeitos da comunidade, instituição 

ou grupo, com direito a participar efetivamente 

dos processos de gestão e atuar politicamente 

em entidades e organizações.  

  

A terceira mudança diz respeito ao lugar das ins-

tituições, antes consideradas à parte no contexto 

de proteção dos direitos, como é o caso daquelas 
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ligadas à educação, que assumem uma nova iden-

tidade do ponto de vista normativo, agora como 

espaço de realização de direitos, compondo o Sis-

tema de Garantias dos Direitos.  

  

Cria-se assim a possibilidade de abertura de ca-

nais de comunicação com órgãos de promoção, 

defesa e controle social dos direitos infanto-

juvenis e dos direitos humanos em geral. As insti-

tuições passam a ser cada vez mais demandadas a 

participar com as políticas de prevenção e repara-

ção a direitos violados. 

 

O maior desafio talvez seja a imperativa necessi-

dade de dar voz aos mais diferentes atores do 

processo social de garantia dos direitos – sobretu-

do as crianças e os adolescentes, fortalecendo na 

sociedade concepções democratizadoras de pro-

teção e formação, capazes de dar conta de todas 

as dimensões de realização dos direitos.  

  

Para compor esse movimento, foi, e continua sen-

do necessário, como diz o XXI Capítulo, “ver o 

mundo com os olhos das crianças e jovens po-

bres”. Isso significa ver o mundo a partir de baixo, 

do chão dos excluídos e esquecidos deste mundo, 

como Maria e Marcelino também o viram. 

 

Parabéns ao ECA e a todos que participam duran-

te esses 22 anos do movimento pela sua comple-

ta efetivação. 


